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DECISÃO 

 

 
A COMISSÃO ELEITORAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SCPREV, no uso de suas atribuições, em 
decorrência do Decreto nº 515, de 17 de março de 2020, que declara situação de 
emergência em todo o território catarinense, adotando medidas de prevenção e 
enfrentamento ao CORONAVIRUS (COVID-19), e 
 
CONSIDERANDO que o referido Decreto do Governo do Estado avalia o cenário 
epidemiológico do Estado de Santa Catarina em relação a infecção pelo vírus COVID-
19, bem como a identificação de transmissão comunitária em expansão que culmina 
na necessidade de restrição drástica de circulação de pessoas; 
 
CONSIDERANDO a suspensão das atividades dos serviços públicos não essenciais 
no âmbito municipal, estadual e federal; 
 
CONSIDERANDO que o Processo Eleitoral para a escolha dos representantes dos 
participantes e assistidos para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da SCPREV é muito 
importante na construção de todo processo democrático e fundamental transparência 
para o exercício da função; 
 
CONSIDERANDO que esta eleição tem algumas peculiaridades, onde é a primeira vez 
que o pleito ocorre de forma eletrônica e que os candidatos não terão a possibilidade 
de passar no local de trabalho dos participantes aptos a votar; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de medida que busque aumentar a transparência na 
prestação de informações que permita o acompanhamento do Plano pelos 
participantes e demais interessados, em um ambiente de fortalecimento da 
governança da SCPREV; 
 
 
RESOLVE: 
 

1. Prorrogar o período de campanha eleitoral dos candidatos até 07/04/2020 para 
escolha dos representantes dos participantes do PLANO SCPREV nos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal que compõem a estrutura organizacional da 
SCPREV. 
 

2. Alterar as datas de votação para iniciar às 8 horas do dia 08/04/2020 e 
encerrar às 17 horas do dia 09/04/2020, sendo disponibilizada de forma 
eletrônica, por meio de login e senha pessoal e intransferível, fornecidos aos 
participantes habilitados à votação, conforme Regulamento Eleitoral. 

 
 

Florianópolis, 23 de março de 2020 
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